
Kiadta: Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
Felelős kiadó: Balaicz Zoltán polgármester • A programváltozás jogát fenntartjuk.

Augusztus 9.

Szeptember 18-20.
X. Zalaegerszegi Sörfesztivál

Sör, zene és szórakozás a Zalakerámia Sport- és 
Rendezvénycsarnok környékén

Jótékonysági Nap az AquaCityben
Jótékonysági főzőverseny,

zenei és sportprogramok, lubickolás

November 7.

Márton-napi Vigasságok
Őszi finomságok, liba ételek, 

tökfaragás, gyertyaöntés a Göcseji Falumúzeumban

www.zalaegerszegturizmus.hu

Jótékonysági főzés és MA-HAL 46. 
Országos Halfőző Verseny

Augusztus 30.

Augusztus 28-30.

Augusztus 19-20.

Országos Vadpörkölt és 
Borfesztivál és Országos 

Vadásznap
Vadászati évadnyitó, vadételek és minden, 

ami vad Zalaegerszeg szívében

Államalapító Szent István király 
és az új kenyér ünnepe 

December
Egerszegi Advent

Kárpát-medencei Mézfesztivál, mézeskalács, sült 
gesztenye, forralt bor és puncs, karácsonyi dallamok, 

szabadtéri jégpálya

MEGTALÁLOD A KIKAPCSOLÓDÁST

ZALAEGERSZEGI 

PROGRAMAJÁNLÓ



Kedves Zalaegerszegiek!
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város polgármestereként sok 
szeretettel köszöntöm programajánló kiadványunk vala-
mennyi Olvasóját. Immár több éves hagyomány, így idén 
sem maradhat el, hogy tartalmas összeállításunk segít-
ségével végigkalauzoljuk Önöket 2020 legizgalmasabb, 
színvonalas időtöltést ígérő eseményein, ízelítőt nyújtva az 
előttünk álló hónapok megannyi nagyszerű, izgalmas prog-
ramjából. Rendezvénykínálatunk az újévben is sokszínű, 
számos érdekességgel készülünk, hangulatos hétvégékre 
invitáljuk a Zalaegerszegieket és az Idelátogatókat.

2020 több évfordulót is tartogat 
számunkra; 135 évvel ezelőtt, 
1885-ben vált Zalaegerszeg ren-
dezett tanácsú várossá és 100 
éves történelmének jubileumához 
érkezett a nagy múltú Zalaeger-
szegi Torna Egylet, vagyis a ZTE 
is. Nem feledkezhetünk meg Ma-
gyarország históriájának egyik leg-
szomorúbb eseményéről sem, az 
I. világháborút lezáró, hazánkat je-
lentős területveszteségekkel súj-
tó trianoni békeszerződésről, me-
lyet 100 évvel ezelőtt, 1920. június 
4-én írtak alá. 
Az új esztendő számos újdon-
sággal is szolgál. 2020-ban Za-
laegerszeg ad otthont a közelgő 

Vadászati Világkiállítás előeseményének, a nagyszabású 
Országos Vadásznapnak, melyet az Országos Vadpörkölt 
és Borfesztivállal egyidőben látogathatnak az érdeklődők. 
Zalaegerszeg lesz a helyszíne a 46. Országos Halfőző Ver-
senynek is, így nyár végén nem csak ínycsiklandozó va-
dételeket, de halból készült finomságokat is kóstolhatunk. 
A nagysikerű RESTART rendezvénysorozat megújulva köl-
tözik ki a belvárosból, így a sport és a művészet mellett a 
környezetvédelem, valamint a test és lélek harmóniája is 
fontos szerepet kap az idei eseményen, a Gébárti tó lenyű-
göző miliőjében, valamint a sportcsarnok mellett.

Az előttünk álló esztendő számos meglepetést, kellemes 
elfoglaltságot, vidámságot, önfeledt szórakozást kínál a 
város lakóinak és a vendégeknek egyaránt.  Ismerkedje-
nek meg a programokkal, látogassanak el minél több ren-
dezvényre, találják meg a kedvükre valót és érezzék idén is 
jól magukat itthon, Nálunk!

 Balaicz Zoltán
 polgármester

Május 15.
Zalaegerszeg Város Napja

Az Egerszeg Fesztivál nyitóeseménye

IV. MOBIL 
Járműipari és Logisztikai Szakkiállítás és Konferencia

Innováció, járműfejlesztés, kutatás, csúcstechnika

Május 29-30.

www.zalaegerszegturizmus.hu

Június 12-14.
IV. Street Food Weekend és 

Művészeti Fesztivál
Művészet, gasztronómia, látvány és 

élményözön a belvárosban

Június 19-21.

RESTART Spirit és Planet a 
Gébárti- tó környékén

Június 26-28.

Július
Kvártélyházi Nyár 

VIII. Zalaegerszegi Kortárs Művészeti Fesztivál, 
nyári szabadtéri színházi előadások

Március 15.
Ünnepi megemlékezések 

az 1848-49-es forradalom és szabadságharc 
171. évfordulójának alkalmából

Egerszeg Fesztivál
Ahol mindenki megtalálja a nekivalót; programok 

kicsiknek és nagyoknak, koncertek, tánc, mulatság 

Május 8-10.
XVII. Zalaegerszegi Országos 

Fazekas-Keramikus Találkozó és 
Fesztivál

Fazekas portékák, kirakodó vásár, agyagozás, 
folklór műsorok a Gébárti Szabadidő Parkban 

Július 3-5.

X. Pálinka és Mangalica Majális
Vidámpark, folk bazár, zene, étel- ital, vigadalom a 

Zalakerámia Sport- és Rendezvénycsarnok környékén

Május 1-3.

Február 25.
Farsangi felvonulás

RESTART Fesztivál 
„A város, ami újraindít” Sport, Sport és Sport a 

Zalakerámia Sport- és Rendezvénycsarnok környékén


